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ANMODNING OM OPTAGELSE PÅ DAVIDSKOLEN 
 

Elevoplysninger: 

Fornavn/e: 
 

Folkeregisteradresse:  

Efternavn: 
 

Postnr. og By: 

 
Fødselsdato.:                            ___________________                 
 
Ønsker at starte i klasse :       ___________________ 
 
Ønsker tilflytningsdato/ år :   ___________________ 
 

Nuværende institution/skole: 

 

Navn ______________________________ 

 

Tlf.nr.______________________________ 

   

Elevens mor: Elevens far: 

Fornavn: 
 

Fornavn: 

Efternavn: Efternavn: 

Adresse:  (hvis forskellig fra elevens) Adresse: (hvis forskellig fra elevens) 

Tlf.nr. Tlf.nr. 

E mail: E mail: 

 
Forælder:                                                     Ja          Nej  
 
Plejeforælder:                                             Ja          Nej  
 
Fuld forældremyndighed         Fælles forældremyndighed   
 
 

Forælder:                                                     Ja          Nej  
 
Plejeforælder:                                             Ja          Nej  
 
Fuld forældremyndighed         Fælles forældremyndighed   
 

 

 
Samtykkeerklæring om Indhentelse af eksterne oplysninger: 

 
 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra nuværende eller tidligere skoler, børnehave samt PPR, 
specialpædagogik og tale/hørepædagog. 
Oplysningerne skal bruges til vurdering af, hvordan skolen kan håndtere den pædagogiske opgave.  
 
Oplysningerne vil blive bevaret så længe eleven går på skolen. Data opbevares fysisk i aflåst skab, i skolens edb-systemer, og i ”skyen”. 
Barnets data vil blive delt med relevante ansatte/frivillige medarbejdere på skolen, edb programsamarbejdspartnere. 
 
Data vil blive slettet tidligst ved udmeldelse og senest 6 måneder, efter eleven har forladt skolen. Ønsker forældrene at få elevens fysiske 
mappe, skal de henvende sig til skolen, inden eleven udmeldes.  
 
 
 Vi giver hermed tilladelse til, at skolen må indhente supplerende oplysninger om ovennævnte barn. 
 
 Vi giver IKKE tilladelse til, at skolen må indhente supplerende oplysninger om ovennævnte barn. 
 

 
 

 



 Bornholms Kristne Friskole                            -Østergade 13  3720 Aakirkeby Tlf. 56 97 50 40 e-mail: kontor@davidskolen.dk- 

 

2 

 
 

Samtykkeerklæring for Persondatabehandling: 
 

 
Personoplysningerne der knytter sig til eleven opbevares fysisk i aflåst skab, i skolens edb-systemer, og i ”skyen”. 
Elevens data samt data, der knytter sig til eleven, vil blive delt med relevante ansatte medarbejdere på skolen og med 
edbprogramsamarbejdspartnere. 
Ved udmeldelse vil elevens data samt data, der knytter sig til eleven, blive slettet tidligst ved udmeldelse og senest 6 måneder efter, 
eleven har forladt skolen. Ønsker forældrene at få elevens fysiske mappe, skal de henvende sig til skolen, inden eleven udmeldes.  
Denne samtykkeerklæring er en forudsætning for elevens indmeldelse på skolen, derfor kan den ikke tilbagekaldes. 
 
 Vi giver hermed tilladelse til, at elevens data samt data, der knytter sig til eleven må behandles af skolen 
 
 Vi giver IKKE tilladelse til, at elevens data samt data der knytter sig til eleven må behandles af skolen 
 

 
Der er krav om, at optagelsesanmodningen skal underskrives af begge forældre, der har forældremyndighed. Hvis forældrene 
er skilte eller separerede og kun den ene har fuld forældremyndighed, skal blot denne forælder underskrive.  
Vi erklærer os indforstået med ovennævnte. 

Dato og Underskrift: _________________________ Dato og Underskrift: _________________________ 

Forældrenavn:          _________________________  Forældrenavn:            _________________________ 

   


